Instrukcja montażu
Wyłącznik wycieku WaterFuse Mieszkanie
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ELEMENTY SYSTEMU:
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1. Jednostka centralna umieszcza się obok zaworu głównego kranu. Tutaj załączamy i wyłączamy wodę, dokonujemy ustawień. Urządzenie można również podłączyć do
alarmu domowego lub jednostki sterowania zdalnego.
2. Dwie jednostki wodne są montowane na rurze ciepłej i
zimnej wody, jak najwcześniej w instalacji wodociągowej.
Otwieranie i zamykanie odbywa się płynnie za pomocą
zaworu kulowego, aby uniknąć skoków ciśnienia. Urządzenie można również obsługiwać ręcznie. Zawór jest uruchamiany co trzy dni, aby zapewnić prawidłowe działanie.
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PARAMETRY TECHNICZNE
Jednostka centralna:

3. Jednostka zdalna umieszcza się przy drzwiach wejściowych. Tutaj załączmy i wyłączmy wodę. Woda może być
wyłączona podczas badania i usuwania usterki.

• 12 VDC, zasilana zasilaczem 230VDC.

4. Czujniki wody umieszczane w miejscach, gdzie może
zbierać się woda w przypadku wycieku. Do każdego detektora dołączone są trzy bezprzewodowe czujniki, które
sygnalizują o najmniejszym wycieku. Woda jest natychmiast
wyłączana i nie ponosimy kosztów szkód spowodowanych
przez wodę. Możemy ustawić również minimalną temperaturę, przy której system wyłączy wodę, aby uniknąć szkód
spowodowanych zamarzaniem.

• Menu instalacji i konserwacji.

• Sygnał wejścia/wyjścia do centrum alarmowego.
• Informacje o stanie połączenia radiowego i baterii.
• Opóźnione wyłączanie regulowane w godzinnych
odstępach; maksymalnie cztery godziny.
• Załączanie lub wyłączanie wody po awarii zasilania.
Jednostka wodna:
• Montowana bezpośrednio za wodomierzem.
Wymiar DN 15.
Jednostka zdalna:

ŁATWA INSTALACJA
Montaż bezpiecznika wody powinien być wykonany przez
hydraulika. Nie są potrzebni inni specjaliści. Instrukcja montażu jest dołączona do opakowania oraz jest dostępna na
tollco.se

• Załączanie, wyłączanie i opóźnione wyłącznie.
• Brzęczyk do aktywacji i alarmu.
Czujnik wody:
• Brzęczyk alarmowy.
• 3 x Czujniki bawełniane

ZESKANUJ KOD QR, ABY
UZYSKAĆ WIĘCEJ INFORMACJI
O PRODUKCIE

Produkt
Mieszkanie
Mieszkanie + Jednostka zdalna
Mieszkanie + Czujnik wody
Mieszkanie Komplet*

Nr RSK
561 98 68
561 98 72
561 98 76
561 98 80

Nr artykułu
VFB200-DN15
VFB210-DN15
VFB220-DN15
VFB230-DN15

Dodatkowe urządzenia bezprzewodowe
Jednostka sterowania zdalnego
Czujnik wody

Nr RSK
561 98 96
561 98 97

Nr artykułu
2220022
2220042

Dodatkowe urządzenia przewodowe
Czujnik wody

521 65 70

22200131

* Komplet zawiera czujnik
wody oraz jednostkę
sterowania zdalnego.
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